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Bevægelse og sundhed i skolen 
Nyhed – nyhedsbrev 
Som noget nyt vil der hver måned udkomme et nyhedsbrev til interesserede pædagoger, lærere og ledere. 

Nyhedsbrevet vil handle om bevægelse og sundhed i skolen. I nyhedsbrevet vil der være inspiration til 

bevægelsesaktiviteter, kort information om hvad der rører sig inden for forskningen vedrørerene bevægelse 

og sundhed og forhåbentlig byder nyhedsbrevet også på nogle gode hverdagseksempler fra skolerne i 

Fredericia. Alle har mulighed for at modtage nyhedsbrevet, og ønsker man at modtage nyhedsbrevet, skal 

man sende en mail til kasper.b.pihlkjar@frederica.dk. 

Det første nyhedsbrev ser en smule anderledes ud end de kommende nyhedsbreve, da formålet er at oplyse 

om nyhedsbrevet og præsentere jeg for et værktøj, som kan bruges i forbindelse med implementering af 

bevægelse i undervisningen.  

Bevægelse med et formål 
I denne udgave vil jeg præsentere jer for en bevægelsestaksonomi. Taksonomien har til formål at 

kategorisere formålene med forskellige typer af bevægelsesaktiviteter i den faglige undervisning. Efter 

bevægelsestaksonomien er der 4 eksempler på aktiviteter, som kan bruges til forskellige formål. Men inden 

da, vil jeg ganske kort redegøre for, hvorfor bevægelse kan være en godt redskab, som kan være med til at 

øge elevernes læringsudbytte. 

Bevægelse kan ikke alene øge elevernes faglige læringsudbytte. Alligevel er der mange gode argumenter for 

at tænke bevægelse ind i undervisningen. Bevægelse er ikke nødvendigvis højintensive træningsforløb, hvor 

pulsen når 200. For når pulsen er høj, er muligheden for at lære nyt lav. Men når elever har siddet stille i 

mere end 15-20 minutter (endnu kortere tid for 

indskolingseleverne), er hjerneaktiviteten hos mange elever så lav, 

at den nødvendige kommunikation mellem forskellige centrer i 

hjernen lav, og den sættes i en dvaletilstand. Det er derfor meget 

lidt sandsynligt, at eleverne lærer noget nyt. Hjernen kan dog 

hurtigt reaktiveres og her er bevægelse en effektiv metode. Ikke 

nødvendigvis bevægelse med høj intensitet, men en kort 

bevægelsesaktivitet kan aktivere centrene i hjernen på ny1.  

Bevægelse i undervisningen har naturligvis også andre kvaliteter, som eksempelvis at fremme motivation 

eller styrke elevernes fællesskab. Det vil I kunne læse mere om i det næste nummer, hvor jeg vil præsentere 

noget ny dansk forskning inden for dette felt. 

 

Kort om taksonomien i tabellen 

Tabellen går fra 1 – 4, hvor 1 ikke har kobling til den generelle faglige undervisning. Jo mere vi nærmer os 4, 

des mere central rolle spille det faglige indhold for aktiviteten. Taksonomien kan rumme alle fag.  

                                                           
1 Er man interesseret i forskningen bag dette, kan man kontakte mig, og så sender jeg nogle af de videnskabelige artikler der påviser 
sammenhængen mellem bevægelser og den øgede hjerneaktivitet 
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Taksonomi – udarbejdet af René G. M. Nielsen og Kasper B. Pihlkjær 

Når jeg fremadrettet vil foreslå aktiviteter og benævne dem ud fra en bestemt kategori, vil det være med 

udgangspunkt i tabellen.  

 

4 eksempler på aktiviteter 
1. Idræts- og bevægelsesaktivitet – Omvendt gemme 

Klasse/trin:  
Indskoling og mellemtrin 

Formål:  
At arbejde med usikkerhed, spænding og glæde (psykisk) 

Øvelsens forløb:  
En elev gemmer sig et sted, hvor der plads til at mange kan gemme sig, mens de andre tæller højt til 50, 
(eller måske 5 gange til 10). Når eleverne har talt, er de på egen hånd. Hver enkelt elev skal nu forsøge at 
finde den som har gemt sig, og når det sker gemmer eleven sig sammen med den elev. Med tiden vil 

 OM AKTIVITETEN AKTIVITETENS 
FORMÅL 

KONKRETE EKSEMPLER 

1. Idræts- og 
bevægelsesaktivitet 

Kropslig aktivitet som ikke 
indeholder nogle 
koblinger til faglige 
undervisningsaktiviteter 
Min. 10 minutters 
varighed 

- Forbedre sundhed 
og kondition 
- Socialt fokus 
- Øger motivationen 

- Rundbold 
- Gemme 
- Fange 
- Gåtur 
 

2. Brian Breaks Kropslig aktivitet som 
afbryder den egentlige 
undervisningsaktivitet 
midlertidigt, men kan 
fagligt indhold 
30 sek. – 10 min. varighed 

-”Clear” hjernen og 
genopretter 
koncentrationen 
- Øge motivation og 
kan forbedre 
humøret 
 

- Billedkort med 
bevægelser (eks. 
Sprællemand eller 
krappegang) 
- Tommelfingerkrig el. 
dobbelt tommelfingerkrig 
- Slik på albuen 
- Stoledans 

3. Opgave-irrelevant 
bevægelsesaktivitet 

Kropslig aktivitet uden en 
egentlig logisk kobling til 
undervisningsstoffet, men 
understøtter bestemte 
kvaliteter i 
læringssituationen. 
Min. 10 minutters 
varighed 

- Øvelse af kendt 
stof 
- Øge motivation 
- Kan have et højt 
intensitetsniveau 
- Kan indeholde 
socialt element 

- Diktatstafet 
- Skibet er ladet med… 
- Skattejagt/o-løb 
(afhængig af fokus) 
 

4. Opgave-relevant 
bevægelsesaktivitet 

Kropslig aktivitet der 
rummer en logisk 
forbindelse til det stof der 
bearbejdes eller den 
kognitive operation der 
foretages. 
Min. 10 minutters 
varighed 

- Bearbejdning af 
komplekst stof eller 
introduktion til nyt 
stof 
- Eleven har en 
undersøgende 
tilgang 

- Kropslige figurdannelse 
- Måle og veje 
- Historieskrivning/digtning 
i bevægelse 
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flere elever gemme sig det samme sted, og færre vil gå rundt og søge. Til sidst vil alle være samlet 
samme sted, og legen kan begynde forfra 

Variationer:  
- Gå sammen 2 og 2 – hovedsageligt for de mindste 
- Bind for øjnene, og samme procedure – Bør foregå på et relativt lille areal, og er hovedsageligt større 
børn 
- Gemmeren eller gemmerne kan være kødædende planter, og hver gang nogle kommer for tæt på, kan 
de fange dem (her kommer overraskelsesmomentet ind). 

Materialer:  
Ingen som udgangspunkt  

Intensitet:  
Lav 

Tid og sted:  
15 – 45 min. et sted med gode gemmesteder 

 

2. Brain Break – Dobbelt tommelfingerkrig 

Klasse:  
Alle 

Formål:  
Genaktivere dele af hjernen, som er begyndt at slumrer efter stillesiddende arbejde. Til forskel for alm. 
tommelfingerkrig, er der større sandsynlighed for at begge hjernehalvdele aktiveres samtidig 

Øvelsens forløb: 
Ligesom alm. tommelfingerkrig (se billedet) handler det om, at fange 
den andens tommelfinger, men til forskel bruges begge hænde. Den 
enes højre hånd kæmper med den andens højre hånd, og ligeså med 
venstre. 
 

Variation:  
Mangekamp – Eleverne står i en rundkreds. Hver anden krydser armene, således at højre hånd får fat i 
sidemandens højre hånd. Det samme gør sig gældende med venstre. Rundkredsen kan bestå af min. 3 og 
der er ingen øvre grænse for antal deltagere.  

Materialer:  
Ingen 

Intensitet: 
Lav 

Tid/Sted: 
30 sek. – max. 5 min. Kan foregå de fleste steder, og er velegnet til et klasseværelse 

 

3. Opgave-irrelevant bevægelsesaktivitet – SjippeDiktat 

Klasse/trin og fag:  
Indskoling og mellemtrin - Dansk 

Formål:  
Motivere til at øve stavning af ord 
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Øvelsens forløb:  
Elev A tager sjippetovet. Elev B læser højt fra ordkortene (ordkort = de ord som der skal øves i diktaten, 
husk på at eleverne selv kan lave disse ordkort). Elev A staver ordet, imens han/hun hopper i sjippetovet. 
Et hop for hvert bogstav.  Elev A og Elev B skiftes til at sjippe et ord, mens den anden kontrollerer at 
ordet er stavet korrekt. 

Variation: 
- Er det for svært at sjippe, kan man hoppe på et ben. Nogle elever kan måske motiveres af at lave 
armbøjninger i stedet 

Materialer: 
Ordkort 
Sjippetov 

Intensitet: 
Moderat 

Tid og sted: 
10 – 15 min. i skolegården 

 

4. Opgave-relevant bevægelsesaktivitet – Højtryk og Lavtryk 

Klasse/trin og fag: 
Mellemtrin (og evt. udskoling) – Natur og teknologi 

Formål: 
Få kendskab til højtryk og lavtryks bevægelser i forhold til hinanden 

Øvelsens forløb: 
Klassen deles op i to grupper. Den ene gruppe er lavtryk og den anden gruppe er højtryk. Lavtrykkene 

kan kendes ved højre hånds tommelfinger peger opad (hånden illustrerer at viden bevæger sig mod 

uret og opad). Højtrykkene kan kendes ved at højre hånds tommelfinger peger nedad . 
1. runde bevæger alle sig rundt i mellem hinanden. Lavtrykkene og højtrykkene vil ikke for tæt på 
hinanden, men 2 lavtryk eller 2 højtryk må gerne gå tæt på hinanden (brug max 5 min. på forklaring og 1. 
runde. 
2. runde har lavtrykkene mulighed for at finde sammen i fronter. Finder 3 lavtryk sammen til en front, 
kan de jage højtrykkene væk.  
3. runde kan højtrykkene gå sammen og lave en højtryksryg. Finder 4 højtryk sammen og stiller sig i en 
rundkreds med ryggen udad, er lavtryksfronten nødt til at bevæge sig uden om. 
 

Materialer: 
Ingen 

Intensitet: 
Lav – moderat 

Tid og sted: 
10 – 15 min. Kan leges i klasseværelset, men intensiteten kan øges ved at lege den i et afgrænset område 
af skolegården.  

 

Har du/I kommentarer eller erfaringer, du/I ønsker at dele om en af aktiviteterne, eller eksempler på 

aktiviteter, som du/I har haft succes med, så skriv det i en mail til mig (kasper.b.pihlkjar@fredericia.dk) 
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